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 مطالعه مقطعی: نارساخوان کودکان در شنیداری زمانی پردازش توانایی بررسی
 

 2یبهاره خاورغزالن، 1یفرانک امام دهیس

 

 چکیده

 انجام از هدف. گردد می مشخص شفاهی زبان ناكافی هاي مهارت و خواندن در نقص با كه است خواندن در ناتوانی نوعی (،Dyslexia) نارساخوانی :مقدمه

 .بود هنجار كودكان با آن مقایسه و نارساخوان كودكان در شنوایی زمانی پردازش توانایی بررسی پژوهش حاضر،

 هنجار كودكان و نارساخوان كودكان شامل نمونه حجم. انجام شد دبستان مقطع ساله 11تا  8 هنجار كودكان بر روي اي مقایسه -مقطعی مطالعه این ها: روشمواد و 

 ادیومتري اتوسکوپی، معاینه نامه، پرسش از استفاده با گیري تاریخچه شامل ها داده آوري ابزار جمع. شدند انتخاب نفر 52 گروه هر در. بود مشابه سنی محدوده در

-Mann آزمون از ها، گروه معیار و انحراف میانگین مقایسه و ها داده تحلیل و تجزیه جهت. بود نویز در فاصله كشف آزمون و خالص تون ایمیتانس، ادیومتري

Whitney گردید استفاده. 

 درصد همچنین،. بود 1/2 ± 16/1 هنجار، كودكان براي و 6/8 ± 8/1 نارساخوان، كوكان براي نویز در فاصله كشف آستانه معیار انحراف و میانگین ها: یافته

 فاصله كشف آستانه میانگین بین داري معنی اختالف. گزارش شد 7/64 ± 2/1 هنجار، كودكان براي و 4/21 ± 1/3 نارساخوان، كوكان براي نویز در فاصله كشف

 به نسبت نارساخوان كودكان براي نویز در فاصله كشف درصد میانگین . همچنین، اختالف(P=  111/1) گردید هنجار مشاهده و نارساخوان كودكان براي نویز در

 .(P=  111/1)بود  دار معنی هنجار كودكان

 در مؤثري نقش اصوات زمانی تفکیک و پردازش جایی كه آن از و هستند هنجار كودكان از تر ضعیف صدا زمانی پردازش در نارساخوان كودكان گیری: نتیجه

 .شود نوشتن و خواندن هاي مهارت و گفتار تولید /چرخه ادراک در نواقصی بروز سبب نارساخوانی رود می دارد، انتظار عهده بر گفتار ادراک

 نارساخوانی ؛زمانی شنوایی؛ پردازش ها: کلید واژه

 

ی پژوهش در علوم توانبخش. ی: مطالعه مقطعدر کودکان نارساخوان یداریشن یپردازش زمان ییتوانا یبررس .بهاره ی، خاورغزالنفرانک دهیس یامام ارجاع:

 .17؛ 1400
 

 01/1/0011تاریخ چاپ:  10/0/0011تاریخ پذیرش:  01/3/0011دریافت: خ تاری

 

 مقدمه
 است یادگیری اختالالت انواع از (، یکیDyslexiaپریشی ) یا خوانش نارساخوانی

گرفتن کلمات با مشکالتی  که در آن فرد برای تشخیص در خواندن، نوشتن و یاد
 در رابطه با تواند به عنوان یک مشکل می نارساخوانی. (1)شود  رو می روبه
سریع   مدت یا نامگذاری کوتاه  خوانی، رمزگشایی، دیکته، مهارت شنوایی، حافظه واج

صت تحصیلی این ، اختالل در ضریب هوشی و یا فرآنعلت ایجاد  .(2)د ظاهر شو
محیط اطراف  ژن و شناسی، ژنتیک و تعامل عصب عواملبلکه  (،1-3) افراد نیست

. بسیاری از افراد به دلیل ناآگاهی، (1، 2)در ایجاد ضایعه دخیل هستند  فرد
که این کودکان از هوش  در حالی (؛4) دانند های ذهنی می مانده مبتالیان را عقب
 .(3)ندارند  بیناییگونه مشکل  و هیچ باشند میطبیعی برخوردار 

 به تمایل و کودک ضعیف بسیاردیکته  نارساخوانی،ترین نشانه  عمومی
 در است ممکن. (5است ) ها واژه نوشتن هنگام در کمتر یا بیشتر حروف نوشتن

 و سپردن خاطر به در مشکل نوشتن، و خواندن از فرار مانند عالیمی مبتال افراد
  هجی کردن و صرف وقت کلمات، پردازش و تلفظ در ناتوانی یاد آوردن، به

ممکن است تا . این مشکالت (4، 5بروز کند )طوالنی برای خواندن و نوشتن 
می مانند مشکل در یو فرد مبتال عالسن بزرگسالی هم تداوم داشته باشد 

های خواندن  ، خالصه کردن داستان، تلفظ و پرهیز از فعالیتریاضیاتخواندن و 
کنند و یا  . این افراد به سختی اصطالحات را درک می(1، 2داشته باشد )را 

زش زبان جدید برای افراد مبتال به . آمو(3) سپارند چیزی را به حافظه خود می
 (. 2) استی بر فرسا و بسیار زمان  کار طاقت ،اختالل نارساخوانی

قبل از ورود به مدرسه به  ،اختالل نارساخوانی استدچار آموزی که به  دانش
اما با (، 5) دهد که بتوان برای درمان اقدام کرد می را از خودش بروز مییسختی عال

، کندی در به کودکمانند دیر حرف زدن، دیرآموزی اشعار مهدمی یاین وجود عال
. پس از (1- 3) دهد کندی در یادگیری را از خود بروز میو  ها و اعداد یادآوری رنگ
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آموز را  م و مسیر یادگیری دانشیورود کودک به مدرسه، معلمان باید به دقت عال
که در آن نوشتن  نویسی وارونهنوشتن یا ای  آیینهبه طور مثال، مشکل  .بررسی کنند

 (.2باشد ) میینه یبر عکس و مانند آ ، حروف و اعدادها واژه
توان بر پایه آن،  ترین مواردی است که می یکی از مهم ،وجود سابقه ارثی

آموزان  . معلمان باید در هنگام ورود دانش(4) تر تشخیص داد ابتالی فرد را سریع
عمل کنند. درمان مبتالیان به دو صورت  تبه دقم یدر بررسی عال ،به مدرسه

اما آنچه ابتدا اهمیت  (،1) است که باید توسط والدین و یا معلمان انجام شود
بهر  هوش . پس از این که ازهای مشاور است دارد، تشخیص و راهکار درمانی

به درمان  ،به کمک والدین و معلمانباید ، شدآموز اطمینان حاصل  دانش طبیعی
که اختالل نارساخوانی یک اختالل این . با توجه به (2، 4شود ) او اقدام

اما با رسیدگی  ،توان برای آن درمان قطعی در نظر گرفت نمی ،العمر است مادام
. آنچه درمان اختالل نارساخوانی (5) توان در کاهش این مشکل گام برداشت می

بینایی و شنوایی های آموزشی است. تکنیک المسه،  کند، تکنیک را مؤثر می
. (1، 4) کند هایی است که به کودک در مهارت خواندن کمک می یکی از تکنیک
گیری از  های خصوصی معلمان خود و بهره تواند با حضور در کالس فرد مبتال می

والدین باید با  ،. همچنین(1) به مرور با این اختالل مقابله کند ها، کمک آن
م، تشویق کودک به ییع، پیگیری عالها، کسب آگاهی، تشخیص سر حمایت

مطالعه، ارتباط با مدرسه، تمرین و صحبت با کودک و مراجعه به مراکز مشاوره و 
 (.5) دنبه درمان کودک خود کمک کن ،یادگیری تدرمانی اختالال

در افراد مبتال به  ها زمانی واج های که پردازش دهد می نشان ها بررسی
ترین بخش آوایی  واج یا سیالب کوچک. شود ینم انجام درستی نارساخوانی به

شود. )به طور  گفتار است که از ترکیب یک یا دو همخوان و یک واکه ایجاد می
 است مکانیسمی زمانی (. پردازش3مثال، کلمه ماما که دو واج دارد: /ما/، /ما/( )

 درک در و شوند می پردازش سریع و مدت کوتاه متوالی، اصوات آن طی در که
 بسیار خواندن مهارت و زبان عملکردهای اجتماعی، ارتباطات موسیقی، گفتار،
 در شنیداری های پردازش در اختالل رسد می نظر به. (1، 2)است  اهمیت حایز
 دیگر، بیان به. گردد می واجی پردازش در اختالل باعث مرکزی، شنوایی مسیر

 ادراک باعث آوران، شنوایی مسیر در گفتاری های ورودی ضعیف رمزگذاری
. (1-3) گردد می واجی پردازش در اختالل نهایت، در و گفتاری اصوات نامناسب
 کودکان این در مرکزی شنوایی پردازش سیستم عملکرد بررسی بنابراین،
 .(1)رسد  می نظر به ضروری

غیر  و گفتاری) اصوات پردازش توانایی آسیب نارساخوانی، رایج علل از یکی
فرضیه  بر اساس. (2) دهد می رخ سریع یا و کم زمان مدت در که است( گفتاری

 مشکل نارساخوان کودکان های زیرگروه از یکی در حداقل شنوایی، زمانی نقص
 به واجی پردازش مشکالت (.1، 3دارد ) وجود سریع صوتی محرکات پردازش

 تحت و لغوی سطوح در قشر شنوایی مناطق زبانی پردازش در اختالل دلیل
 های پردازش در که نقایصی دیدگاه، این نظر از. (2) شود می ایجاد لغوی

 پردازش اختالل با همراه تواند می گردد، می ایجاد آوران ییشنوا مسیر شنیداری
 در مهمی نقش و نیست اختالل این گیری شکل برای علتی اما باشد، واجی
 .(1کند ) نمی ایفا نارساخوانی گیری شکل

 تواند می زبانی، اصوات تحلیل و تجزیه و پردازش در آموزان دانش توانایی
باشد  تأثیرگذار نوشتاری شکل به زبانی اصوات انتقال و خواندن رشد کیفیت بر
 لغوی، واجی، آوایی، صوتی، آنالیز اجزای شامل گفتاری پیام رمزگشایی. (6)

 انجام رمزگشایی این این که برای. (4، 6است ) معنایی و نحوی زبرزنجیری،

 توسط مناسب به طور باید زمان و شدت فرکانس، شامل صدا اصلی اجزای شود،
 .(2، 3) شوند پردازش شنوایی سیستم

 خواهند مشکل هم ها واج دریافت در دارند، مشکل گفتار ادراک در افرادی که
 بتواند تا است ضروری فرد برای دارد، نام واجی آگاهی که توانایی این. (3) داشت

کند  رمزگشایی را شوند می ساخته ها واج ترکیب از کلمات آن در که الفبایی سیستم
 ضروری خواندن چگونه یادگیری برای توانایی این یادگیری بنابراین،. (2، 3)

است؛ به نحوی  مؤثر بسیار گفتار ادراک در شنوایی زمانی تمایز توانایی. (4) باشد می
  شود می گفتار ادراکی اختالالت بروز سبب زمانی، تمایز در اختالل هرگونه که

 زمانی پردازش توانایی بررسی پژوهش حاضر، از انجام هدف بنابراین،. (5، 6)
 .بود هنجار کودکان با آن مقایسه و ساخواننار کودکان در شنوایی

 

 ها مواد و روش
 تشکیل یدبستان ساله 10تا 8 هنجار کودکان ای، مقایسه -مقطعی مطالعه در این

 در نارساخوانی اختالل به مبتال کودکان از متشکل نمونه حجم و شرکت نمودند
بر اساس  تشخیص کودکان نارساخوان. بود هنجار کودکان با مشابه محدوده سنی

شناس و گفتار  های معلمان، تأیید مشاور مدرسه و ارزیابی تخصصی روان ارزیابی
 تن نامه، ادیومتری پرسش شامل ها داده آوری جمعر درمانگر صورت گرفت. ابزا

طرفی و  ایمیتانس )تمپانومتری + رفلکس آکوستیک همان خالص، ادیومتری
 .بود مرکزی شنوایی سیستم بررسی های آزمون دیگرطرفی( و

 ابتدایی مدارس از ساده تصادفی صورت به هنجار کودکان در گیری نمونه
 کودکان در بود. تحقیق به ورود معیارهای اساس بر و پسرانه و دخترانه

 به استناد با. گردید استفاده دسترس در گیری نمونه روش از نارساخوان
 صورت در و شد انتخاب نفر 25 گروه در هر (،7-9شده ) انجام های پژوهش

 . شدند وارد به مطالعه کودکان، قیم یا والدین تمایل و آگاهانه رضایت کسب
 طبیعی، شنوایی سال، 12 تا 8 سنی محدودهشامل  ورود های معیار

 تحصیلی گفتاری، عملکرد /رفتاری /رشدی اختالالت فقدان هنجار، بهر هوش
 تمایل بودن بود. عدم زبانه تک بودن و دست راست ،(17 از باالتر نمرات) خوب

تحقیق نیز به عنوان  به ورود شرایط از کدام هر آزمون و نداشتن در همکاری به
 خروج در نظر گرفته شد. معیارهای

 معاینه نامه، پرسش از استفاده با گیری تاریخچه انجام» شامل عملی کار مراحل
 بررسی جهت ایمیتانس ادیومتری گوش، پرده سالمت تأیید برای اتوسکوپی

 با همراه طبیعی تیمپانوگرام آن وجود بودن طبیعی )مالک میانی گوش سالمت
 طبیعی، شنوایی تأیید برای خالص تون بود(، ادیومتری دگرسویی صوتی رفلکس
 سیستم زمانی تفکیک توانایی تست بررسی جهت نویز در فاصله کشف آزمون

 تمپورال مغزی قشر و مرکزی شنوایی سیستم در ضایعه وجود به )که شنوایی
 نویز شامل نویز در فاصله کشف آزمون در استفاده مورد محرک است( بود. حساس

 باید ها آن و شد می ارایه کودکان گوش به منقطع به صورت که (سفید) پهن باند
 سکوت فواصل دیرش یا زمان. کنند کشف را ها وقفه یا سکوت فواصل توانستند می

 بودن نرمال بررسی جهت. (7) بود ثانیه میلی 20 و15 ،12 ،10 ،8 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2
 و انحراف میانگین شد. استفاده Kolmogorov-Smirnov متغیرها از آزمون توزیع
 .گردید مقایسه Mann-Whitney به کمک آزمون ها گروه معیار

 

 ها یافته
 نویز در فاصله آستانه کشف میانگین بین داری معنی اختالفها،  بر اساس یافته
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(. P=  001/0) گردید مشاهده هنجار و کودکان نارساخوان کودکان برای
 نارساخوان کودکان برای نویز در فاصله کشف درصد میانگین بین همچنین،

 (.1جدول ( )P=  001/0) داشت وجود داری معنی تفاوت هنجار کودکان به نسبت
 

 بحث
زمانی در توانایی پردازش  نارساخوان که کودکان داد حاضر نشان پژوهش نتایج

 نسبت نویز در فاصله کشف در آزمون بیشتری نواقص تر بودند و شنوایی ضعیف
 کشف آستانه کودکان، از گروه این در طوری که هنجار داشتند؛ به کودکان به

( درصد 4/50) نویز در فاصله کشف درصد وباالتر ( ثانیه میلی 6/8) نویز در فاصله
 کشف آستانههنجار،  کودکان برای در حالی که بود؛ هنجار گروه از تر پایین
درصد به  7/64 نویز نیز در فاصله کشف و درصد ثانیه میلی 1/5 نویز، در فاصله
Musiek (10 )و  Moncrieff نتایج مطالعات با ها یافته آمد که این دست

  نارساخوان، کودکان دررا  نویز در فاصله کشف آستانه ها . آنداشت مطابقت
. (10) گزارش نمودند درصد 60را  نویز در فاصله کشف درصد و ثانیه میلی 1/6

 به نسبت کمتری یازاتامت تحقیق حاضر، مورد بررسی جمعیت ترتیب، بدین
( کسب کردند. در کنکاش و بررسی این 10) Musiekو  Moncrieff پژوهش

توان به این نکته توجه نمود که ایران از نظر پیشرفت صنعتی  کسر امتیازات، می
تر از کشورهای جهان اول  و توسعه اجتماعی و رفاه اقتصادی و معیشتی پایین

در ایجاد  محیط اطراف فرد ژن و عاملیی که جا آمریکایی است و از آن -اروپایی
رسد که عوامل محیطی سبب کسور  ، به نظر می(1، 2)نارساخوانی مؤثر است 

 امتیازات جامعه مورد بررسی مطالعه حاضر شده است.
Musiek شنیداری پردازش اختالل به مبتال کودکان بررسی در همکاران و 

 نمودند گزارش درصد 94 را نویز در فاصله کشف درصد برای هنجار معیار مرکزی،
به . به دست آمد درصد 7/64 تحقیق حاضر، هنجار کودکان برای مقدار این و (11)

 نارساخوان و طبیعی گروه دو هر در شنیداری زمانی پردازش توانایی عبارت دیگر،
 بود.  (10، 11مذکور ) مطالعات از تر ضعیف پژوهش حاضر جامعه

 توسعه و تکنولوژی پیشرفت با توانایی پردازش زمانیرسد  می به نظر
 .و میزان مواجهه با محرکات شنیداری ارتباط مستقیمی دارد ای رسانه ارتباطات

Carey  وAmin و مواجهه صوتی میزان هرچه که نمودند در این زمینه بیان 
 ه،نتیج در و شنیداری زمانی پردازش توانایی باشد، بیشتر فرد شنیداری تجربیات

 کودکی اگر مثال، به طور (.12) یابد می افزایش گفتار تمایز و درک توانایی
 دوسویه ارتباط سبب به باشد، داشته بیشتری گفتار تولید و صداسازی تمرین
 بدین و داشت خواهد خودش صدای با بیشتری مواجهه ادراک، -تولید چرخه

 که است شرایطی از تر سریع وی در مرکزی شنیداری عصبی مناطق رشد ترتیب،
 منطقه که ورنیکه به عبارت دیگر،(. 13) دهد می گوش دیگران مکالمات به فقط

 و ندارد مشارکت گفتار درک پردازش در فقط رود، به شمار می گفتار درک عصبی
 بر عالوه ورنیکه، مشابه نیز بروکا و است سهیم نیز گفتار تولید فرایند در

 (.14)نماید  می همکاری گفتار درک در تولید، مکانیسم

Burkard و Secor با شنیداری زمانی پردازش توانایی نمودند که گزارش 
 دو هر در شنوایی عصبی شلیک الیاف هماهنگی و تحریک زمانی هم درجه
 امواج دامنه مطالعه با و است سیستم شنوایی مرتبط مرکزی و محیطی بخش
( ABRیا  Auditory brainstem response) مغز ساقه شنوایی های پاسخ

های  دامنه بزرگی به عبارت دیگر، توان میزان این هماهنگی را بررسی نمود. می
 از کمتری تعداد اگر. است وابسته شنوایی عصبی الیاف هماهنگی میزان به امواج،
 از تر بزرگ بسیار امواج های دامنه باشند، داشته بیشتری هماهنگی عصبی الیاف

 (.15) شوند تحریک ناهماهنگ الیاف به طور از بیشتری تعداد که است شرایطی
الزم به ذکر است که با شنوایی یک گوشی، اطالعات مربوط به شدت و 

شود و فقط به واسطه شنوایی دوگوشی، دریافت و  فرکانس صدا دریافت می
گردد. به عبارت دیگر، محل دریافت  ادراک ویژگی زمان طیف صوتی میسر می

رکانس صوت در حلزون گوش داخلی است و زمان یا بعد سوم آن در شدت و ف
 توانایی شود. بنابراین، مجموعه زیتونی فوقانی ساقه مغز کشف و دریافت می

و اگر  است بسیار ضروری دوگوشی شنوایی مکانیسم در شنیداری زمانی پردازش
 در گفتار در درک اختالل قابلیت پردازش زمان دچار نواقصی گردد، موجب

 یابی، جهت مشکالتی را در شود و عالوه بر آن، سر و صدا یا نویز می حضور
 زبانی ضایعات و کشف فاصله آن یا عمق درک صدا، مولد منبع اختالل کشف

 (.16) به دنبال خواهد داشت خاص
Tallal و Fitch آسیب به مبتال کودکان بیشتر به این نتیجه رسیدند که 

 قادر است، هنجار کودکان از تر ضعیف ها آن در شنیداری زمانی پردازش که زبانی
گفتار  انسدادی صدای بی حروف یا و مدت کوتاه شنیداری محرکات کشف به
 غیر پریودیک اصوات ها، همخوان. (17) نیستند( ت پ، ب، د، یها همخوان)

 کوتاهی بسیار تولید زمان و کمتر شدت ،وسیع فرکانسی طیف که هستند گفتار
 بر را پوشش و کاهش بیشترین ای، زمینه محیط سر و صدای یا نویز دارند.

)صدای  سیگنال نسبت هنگامی که بنابراین،(. 18) نماید می ایجاد ها همخوان
 نویز افزایش سبب به گفتار شنیدن توانایی و یابد می کاهش نویز به گوینده(

 ارتباط گفتار در تولید و معنا پردازش با که مغز از مناطقی شود، می مشکل زمینه
 مشخص کردن گوش استراتژی در بالقوه قابلیت این. شوند می تر فعال هستند،

 سبب هدف، اصوات به انتخابی توجه صدا و سر پر های محیط در است؛ چرا که
 (.14) شود می مطلب درک افزایش

افراد مبتال به نارساخوانی، به دلیل نواقصی که در پردازش زمانی شنوایی 
  WRSگفتار ) بازشناسی دارند، به غیر از آزمون کشف فاصله در نویز، در آزمون

 نیز نتایج غیر طبیعی دارند  نویزدر حضور  (Word recognition scoreیا 
 شنیداری زمانی پردازش توانایی بررسی های روش از یکیاین آزمون (. 21-19)

 حتی شود، می عصبی الیاف همه تحریک موجب نویز طیف آن، طی در که است
 مورد در فضایی اطالعات بنابراین،. اند نشده تحریک گفتار طیف توسط که الیافی
به  گفتار درک و یابد می کاهش گفتار صوتی طیف منفی و مثبت های قله محل

 (.22) شود می سکوت در شنیدن از تر سخت مراتب

 

 بررسیموردهایگروهحسببرنویزدرفاصلهکشفدرصدنویزودرفاصلهکشفآستانهمیانگین.1جدول

 Pمقدار  Tآماره  گروه ریمتغ
 معیار( انحراف ±نفر( )میانگین  52هنجار ) معیار( انحراف ±نفر( )میانگین  52نارساخوان )

 001/0 11/4 1/5 ± 1/0 6/8 ± 8/0 (ثانیه میلی) نویز در فاصله کشف آستانه
 001/0 -5/4 7/64 ± 5/0 4/50 ± 0/3 نویز در فاصله کشف درصد
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Walker ساختار در هایی تفاوت رسد می نظر به عنوان کردند که همکاران و 
 به عبارت دیگر،. (25) شود می مشاهده هنجار افراد به نسبت نارساخوان افراد مغز

 و داخلی زانویی هسته در بیشتری کوچک های نورون و کمتر بزرگ های نورون
 دچار مغزشان قشر از مناطقی و (24) دارد وجود نارساخوان افراد تاالموس

. (23) باشد می قشری الیه چهار دارای الیه، شش جای به و است ناهنجاری
 سبب بیماران، از گروه این مغزی های ناهنجاری که دریافتند دیگر نیز محققان

به . (26)شود  می سریع اصوات شنیداری پردازش در نواقصی و اختالالت بروز
 ناهنجاری از ابعادی با باشد، فرونتال قشر مغزی در ناهنجاری اگر مثال، عنوان
 سطوح تمامی در منتشره به صورت ناهنجاری. است همراه تاالموسی های نورون

 شود می اصوات زمانی پردازش در اختالالتی سبب که دارد وجود مرکزی شنوایی
 شناختی واج پردازش در را مشکالتی باشد، فرونتال لوب در ناهنجاری اگر و

 . (26، 27) مایدن می ایجاد
 شنیداری سیستم در ساختاری های تفاوت همکاران و Musiek مطالعه

 تأیید نمود را نارساخوانی به مبتال افراد قشری تحت و قشری مناطق و مرکزی
 از متشکل های سیالب کشف در که دریافتند پژوهشگران از دیگری عده. (28)

 ارایه هنجار حد تر از طوالنی کلمه صامت حرف اگر مصوت، -صامت حروف
 یافته، این. بودند ها سیالب کشف به قادر زبانی آسیب به مبتال کودکان شود،
 مولد عامل شنیداری، نواقص نماید می تأیید که است محکمی و متقن دلیل

 از استفاده با و (29، 30) است کودکان در زبانی -گفتاری های آسیب و مشکالت
 انسدادی های سیالب) گفتاری محرکات با مغز ساقه شنوایی های پاسخ

 انواع و آورد به دست گفتار خصوص در اطالعاتی توان می ،(واکه -همخوان
 (.18) نمود بررسی را ادراکی و زبانی اختالالت

Halliday و Bishop زمانی پردازش در که نواقصی گیری کردند نتیجه نیز 
 گفتاری اصوات تمایز و درک در اختالالتی سبب شود، می ایجاد شنیداری سیستم

 و نارساخوانی شناختی، واج های مهارت ضعف شکل به آن تبعات و گردد می
 .(31)نماید  می تظاهر زبانی آسیب

 قشری تحت و قشری عصبی مراکز مشارکت با گفتار درک مجموع، در
 و معانی به مغز قشر گفتار و طنین و آهنگ به زمغ ساقه. گیرد می انجام شنوایی
یا  گفتار اصلی فرکانس به مغز ساقه بنابراین، .است حساس آن مفاهیم

 اما دارد، حساسیت گردد، ترین فرکانسی که در اثر ارتعاش تارآواها ایجاد می پایین
را  گفتار معنایی پردازش جهت ضروری صوتی اطالعات گفتار اصلی فرکانس

 با که ای جمله بنابراین،. شود نمی تحریک آن با مغز قشر و نماید نمی فراهم
 برای واحد پیامی حامل شود، بیان مختلف گویندگان توسط و متفاوت گویش

و  200 زنان در ،400درکودکان  اصلی فرکانس) بود خواهد زبان یک شنوندگان
 تفاوت به گفتاری اصوات افتراق قشر مغز برای(. است هرتز 100 مردان در

 اثر طیف گفتار که در های پرانرژی در قله) واکه دوم و فرمانت اول بین زمانی
 که است ( حساسشود گفتار ایجاد می های مولد ارتعاش تارآواها و رزنانس اندام

 .(14) دارد شنیداری سیستم زمانی پردازش توانایی با مستقیمی ارتباط

 واجی اجزای به کلمات تجزیه برای الزم دانش و مهارت داشتن بدون
 به گفتاری اصوات و شنیداری تصاویر تبدیل امکان ها، آن دهنده تشکیل

 و خواندن های مهارت به آسیب سبب که شود می تضعیف شان نوشتاری نمادهای
 گفتاری های محرک به پردازش هنجار قادر نارساخوان افراد مغز. شود می نوشتن
 حروف با هایی که سیالب یا و انفجاری های همخوان مانند متوالی و کوتاه سریع،
 . (30) نیست شوند، می آغاز دار واک

 ها محدودیت
 .در پژوهش حاضر محدودیت خاصی وجود نداشت

 

 پیشنهادها
ساز و علل  گردد مطالعات جامع و وسیعی در خصوص شیوع، عامل زمینه پیشنهاد می

 ای انجام شود. مولد اختالل یادگیری و به ویژه نارساخوانی در سطح ملی و منطقه
 

 گیری نتیجه
عمل  هنجار کودکان از تر ضعیف اصوات زمانی پردازش در نارساخوان کودکان

 صوتی الگوهای تفکیک و شنیداری زمانی پردازش جایی که آن از و کنند می
 بروز سبب نارساخوانی رود می انتظار دارد، بر عهده گفتار ادراک در مهمی نقش

 .شود نوشتن و خواندن های مهارت و گفتار تولید /ادراک چرخه در نواقصی
 

 تشکر و قدردانی
 اخالق و کد 9605313433با شماره  تحقیقاتی طرح برگرفته از مطالعه حاضر

IR.UMSHA.REC.1396.373، باشد.  می همدان پزشکی دانشگاه علوم مصوب
 در که از دانشگاه علوم پزشکی همدان و همه افرادی نویسندگانبدین وسیله 

 . آورند تشکر و قدردانی به عمل می نمودند، همکاری تحقیق انجام
 

 نویسندگان نقش
 بهاره خاورغزالنی: مطالعه پردازی ایده و طراحی

 امامی فرانکسیده : مطالعه انجام برای مالی منابع جذب

 امامی فرانکسیده : مطالعه علمی و اجرایی و پشتیبانی خدمات

 بهاره خاورغزالنی: ها داده آوری جمع

 بهاره خاورغزالنی ،امامی فرانکسیده : نتایج تفسیر و تحلیل

  امامی فرانکسیده : نوشته دست تنظیم

  امامی فرانکسیده : علمی مفاهیم نظر از نوشته دست تخصصی ارزیابی

 امامی فرانکسیده : مجله دفتر به ارسال جهت نهایی نوشته دست تأیید

 به پاسخگویی و انتشار تا آغاز از مطالعه انجام فرایند یکپارچگی حفظ مسؤولیت
 امامی فرانکسیده : داوران نظرات

 

 منابع مالی
 اخالق و کد 9605313433با شماره  تحقیقاتی  طرح بر اساس پژوهش حاضر

IR.UMSHA.REC.1396.373 پزشکی علوم دانشگاه حمایت تحت باشد که می 
 ها، آن گزارش و تحلیل ها، داده آوری جمع در این دانشگاه. گردید تنظیم همدان
 .است نداشته نظر اعمال انتشار برای مقاله نهایی تأیید و نوشته دست تنظیم

 

 تعارض منافع
 انجام امامی فرانک سیده دکتر. باشند نمی منافع تعارض دارای نویسندگان

 و نمود جذب همدان پزشکی علوم دانشگاه از را پژوهش با مرتبط پایه مطالعات
 فعالیت مشغول بهعلمی  هیأت عضو عنوان به این دانشگاه در 1374 سال از

 باشد که شناسی می شنوایی دکتری دانشجوی مقطع خاورغزالنی بهاره. باشند می
 .نماید می مشارکت دانشگاه این شناسی شنوایی گروه علمی های فعالیت در
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Abstract 
 

Introduction: Dyslexia is a type of reading disability characterized by a deficiency in reading and inadequate oral 

language skills. The aim of this study was to evaluate the ability of temporal auditory processing in children with 

dyslexia and compare it with normal children. 

Materials and Methods: This was a cross-sectional-comparative research. The study population consisted of normal 

8 to 10-year-old primary school children. The sample size included children with dyslexia and normal children in the 

same age range. In each group, 25 cases were selected. Data collection tools included history taking using a 

questionnaire, otoscopic examination, immittance audiometry, pure tone audiometry, and noise detection test. 

"Mann-Whitney" test was used to analyze the data and compare the mean and standard deviation (SD) of the groups.  

Results: The mean and SD of the distance detection threshold in noise was 8.60 ±  0.80 for children with dyslexia 

and 5.10 ± 0.06 for normal children. Moreover, the percentage of gap detection in noise was 50.40 ± 0.30 for 

children with dyslexia and 64.70 ± 0.50 for normal children. There was a significant difference between the mean 

distance detection threshold in noise for children with dyslexia and the normal cases (P = 0.001). Besides, there was 

a significant difference between the mean percentages of distance detection in noise for children with dyslexia 

compared to normal children (P = 0.001).  

Conclusion: Children with dyslexia are poorer in auditory temporal processing than normal children and since the 

processing and temporal separation of sounds plays an effective role in speech perception, dyslexia is expected to 

cause deficiencies in the perception/production cycle of speech and reading and writing skills. 
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